หน้าที่ 1 จาก 3

แผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ”

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสถาบันฯ

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

1. แผนการประชาสัมพันธ์ ผลสํารวจภาพลักษณ์ของสถาบันฯ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ จากภาคส่วนเป้าหมาย
สถาบันฯ
2. ข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียของผู้รับบริการของ
สถาบัน
3. ข้อมูลสํารวจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสถาบันฯ
4. ข้อมูลช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

ร้อยละ
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ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 1
นายวิรัช สร้างช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างตัวแทน
ภาพลักษณ์
สถาบันฯ

1. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ได้
3. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เช่นการจัดบริการ
วิชาการ การแนะแนวการศึกษา เป็นต้น

1. อัตราการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันฯ

1. อัตราตําแหน่งว่าง
1. นโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรและ
เครือข่าย
2. ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. การปฏิบัติงาน ภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย การ 2. อัตราของบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กําหนด
ลาศึกษาต่อ
5. การได้รับฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การได้รับทุนการศึกษา
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
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รองอธิการบดี
นายวิรัช

3. จํานวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ใหม่

รองอธิการบดี
นายวิรัช

จํานวน
ช่องทาง

7

1. จํานวนกลุ่มเป้าหมาย จํานวนคน 7,200
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ที่ร้จู ักตัวแทน
แข่งขันในเวทีในระดับต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบันฯ
2. ส่งเสริมศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในสังคม เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ภาพลักษณ์สถาบันฯ

จํานวนคน

4

กิจกรรม/โครงการ

รองอธิการบดี 1. โครงการจัดทําแผนแม่บท
นายวิรัช ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
2. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯ

2. จํานวนกลุ่มเป้าหมาย จํานวนคน 7,200
ที่เข้าถึงกิจกรรม หรือ
สื่อประชาสัมพันธ์

2. จํานวนตัวแทน
ภาพลักษณ์สถาบันฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาบุคลากร และ
เครือข่ายฯ

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
นายวิรัช

1. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ
2. โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ
3. โครงการสํารวจการรับข้อมูลข่าวสาร
รองอธิการบดี โดยบุคคลภายนอก
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
นายวิรัช

ร้อยละ

3

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 1
นายวิรัช เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
อัตรากําลังให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

1. วางแผนอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจและโครงสร้างขององค์กร
2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง

อัตราตําแหน่งว่าง

ร้อยละ

3

รองอธิการบดี 1. โครงการวิเคราะห์อัตรากําลังสถานะ
นายวิรัช บุคลากรในปัจจุบัน

ร้อยละ
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รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 2
นายวิรัช เพิ่มศักยภาพ
คุณภาพบุคลากร
ให้เหมาะสม
กับทิศทางการ
พัฒนาของ
สถาบันฯ

1. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคลากรเพื่อให้
ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้รับทุนการศึกษา
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดอบรม/เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในสายงานและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
4. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสัดส่วนคุณวุฒิ
และตําแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่สถาบันกําหนด

1. อัตราของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่
สถาบันฯกําหนด

ร้อยละ
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รองอธิการบดี
นายวิรัช

1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
สําหรับบุคลากรสายผู้สอน (การจัดทําผลงาน ผศ. รศ. คศ.3
คศ.4)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (Organization
Development)
3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับกลางและ
ระดับสูง (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก)
5. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 2 จาก 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

7. การได้เข้าร่วมโครงการ 3. สัดส่วนคุณวุฒิครู/อาจารย์
แลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา ปริญญาตรี โท เอก
อื่นหรือหน่วยงานองค์กร
ภายนอกโดยตรง
8. การได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมการ
ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณ
4. ระดับความผูกพันโดยเฉลี่ยของ
บุคลากร (ต่อสถาบันฯ)

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ร้อยละ 61/36/3

รองอธิการบดี
นายวิรัช

5. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่
2. สัดส่วนคุณวุฒิครู/
เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าตามตําแหน่งงาน (Career Path) หรือวิชาชีพที่ อาจารย์
ครองอยู่
ปริญญาตรี โท เอก

ร้อยละ 61/36/3 รองอธิการบดี
นายวิรัช

ร้อยละ
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รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 3
นายวิรัช เพิ่มความผาสุก
ความผูกพันของ
บุคลากรต่อ
สถาบันฯ

1. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต และ
1. ระดับความผูกพันโดย
สวัสดิการที่ดีขึ้นตามกรอบงบประมาณ อันจะนําไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร เฉลีย่ ของบุคลากร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้โครงสร้าง
พื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสนับสนุน

1. แผนพัฒนา
ผลสํารวจความพึงพอใจของ
ระดับ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อ นักศึกษา และบุคลากร ในด้าน
ค่าเฉลี่ย
ต่อการจัดการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้าง
2. แผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และเทคโนโลยีสนับสนุน
พื้นฐานและเทคโนโลยี
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
3. แผนการใช้อาคารสถานที่

4

รองอธิการบดี
นายวิรัช /
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการฯ

1. วิสัยทัศน์ นโยบาย แผน 2. ระดับความโปร่งใสในการ
ยุทธศาสตร์พัฒนาและ
ปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติราชการ
2. ข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ข้อมูลงบประมาณ
4. ระดับความสําเร็จใน
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง

4

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 2
นายวิรัช พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน

ระดับ

กลยุทธ์ที่ 1
ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และ
ระบบ
สาธารณูปโภค
พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้
เอื้อต่อการเรียน
และการทํางาน
อย่างมีความสุข
ปลอดภัย

กิจกรรม/โครงการ

6. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายวิชาการ
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
9. โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีและพัสดุ
10. โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาข้าราชการครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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รองอธิการบดี 1. โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติคณาจารย์
นายวิรัช ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละ
1. จัดทําแผนแม่บทพัฒนาอาคารสถานที่อย่างเต็มรูปแบบ
1. ร้อยละความสําเร็จ
2. ส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวก ของการปรับปรุงอาคาร ความสําเร็
จ
และเทคโนโลยี อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน สถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค
การบริการด้านสุขภาพอนามัย
สภาพแวดล้อม และภูมิ
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ดําเนินการตาม master plan และปรับปรุงตามสภาพหรือปัญหาที่เกิดขึ้น ทัศน์ตามแผนงาน

83

รองอธิการบดี 1. โครงการปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่
นายวิรัช
และสภาพภูมิทัศน์

มาตรการ
1. มีระบบการบริหารองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืนโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบ และประเมินปรับปรุงการทํางาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
2. ใช้หลักการบริหารแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้
ระบบวงจรคุณภาพ PACA เพื่อพัฒนางานให้เป็นระบบ
3. มีความโปร่งใสในการดําเนินงานอบรมและปลูกจิตสํานึกให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย เป็นหลัก
แนวทาง
1) จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานจัดทําข้อมูล เพื่อรวบรวมส่งให้ผู้ประเมินดังนี้
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน ตามจํานวนที่ผู้ประเมินกําหนด
- จัดประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ ตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน
Evidence Base) พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐานประกอบตามสําหรับหน่วยงานให้ผู้ประเมินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
3) อุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น ตามระยะเวลาที่ผู้ประเมิน
กําหนด
4) รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
5) นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

4

รองอธิการบดี 1. โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายการ
นายวิรัช ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของข้าราชการครู
คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษาใน
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1. ระดับความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

ระดับ

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 3 จาก 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์
3. ต้นทุนในการบริหารจัดการของ
สถาบันฯ ลดลง

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

ร้อยละ

10

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 3
นายวิรัช เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และการกํากับ
ขับเคลื่อน
สถานศึกษา

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

1. พัฒนา กระบวนการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็น
1. ต้นทุนในการบริหาร
ระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
จัดการของสถาบันฯ
ภายนอก
ลดลง
2. สร้างระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพองค์กร
โดยสามารถควบคุมปัจจัย และกระบวนการดําเนินงานเพื่อลดความเสียหาย
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ร้อยละ

10

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี
นายวิรัช

กิจกรรม/โครงการ

หมาย
เหตุ

1. โครงการสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
พ.ศ. 2560
2. โครงการสัมมนาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
พ.ศ. 2560
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
พ.ศ. 2560
4. โครงการสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2560
5. โครงการสัมมนาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
พ.ศ. 2560
6. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนา
แผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
7. โครงการวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
8. โครงการพัฒนาจัดทํามาตรฐานกระบวนงาน ของ
กองกลาง
9. โครงการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2559
(เงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯ 300,000 บาท)
10. โครงการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
11. โครงการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (สัญจร)
12. โครงการประชุมสภาวิชาการ
13. โครงการประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากร
14. ติดตามประสิทธิผลของตัวบ่งชีตามแผนกลยุทธ์ รอบ 6
เดือน และ 12 เดือน (ไม่ใช้งบประมาณ)

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 14
รองอธิการบดี
นางวาสนา

หน้าที่ 1 จาก 3

แผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ”

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้สําเร็จ
การศึกษาสอดคล้อง
กัลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ไทยแลนด์ 4.0

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
1. แผนการรับนักเรียน
การศึกษา
นักศึกษา
2. ข้อมูลจํานวนนักเรียน/
ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษา
3. ข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จ
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษาที่มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์
4. ข้อมูลจํานวนนักเรียน/
บัณฑิตที่จบการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนด
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ข้อมูลการมีงานทําหรือ
ศึกษาต่อภายใน 12 เดือน
6. การจัดทําแผนการเรียนรู้
ตามกรอบคุณวุฒิ มคอ 3
7. การพัฒนาหลักสูตร ปี
2559
8. ข้อเครือข่ายความร่วมมือ
1.3 ระดับอาชีวศึกษา
กับหน่วยงาน หรือองค์กร
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาทั้ง
ผู้เรียน บุคลากรจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการ 1.4 ระดับปริญญาตรี
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.5 ระดับปริญญาโท

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

เป้าหมาย
กลยุทธ์

คน

1,000

คน

1,050

คน

240

คน

550

คน

30

2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ

90

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 ระดับอาชีวศึกษา

ร้อยละ
ร้อยละ

90
90

2.4 ระดับปริญญาตรี

ร้อยละ

90

2.5 ระดับปริญญาโท

ร้อยละ

90

กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์การจัด
การศึกษาด้วย
กระบวนการ
เรียนรู้ แบบ
Active learning
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์ /
รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์
ร้อยละ

95

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 1
ผศ.โพธิพันธ์ กลยุทธ์การแนะ
แนวการศึกษา
และคัดเลือก
นักศึกษาเชิงรุก

2. อัตราของจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา ที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงค์

3. อัตราการมีงานทําหรือศึกษาต่อ
ภายใน 12 เดือน
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

1. การแนะแนวศึกษาต่อในกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
2. การรับสมัคร การคัดเลือกนักเรียน – นักศึกษา ในช่วง
เวลาที่เหมาะสม
3. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์คณะวิชาที่หลากหลายช่องทาง
ทั้งในรูปแบบ Above The Line และ Below the line
4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Mass
market คือแบบภาพรวม เช่นจัดทําแผนการจัดกิจกรรมกับ
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา การผนึกกําลังพันธมิตรกับหน่วยงาน
ที่สามารถสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เช่น การจัดบริการวิชาการ การแนะแนวการศึกษา เป็นต้น

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถาบันฯ ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติตลอดจนรองรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ติดตามและประเมินผลบัณฑิตที่จบการศึกษาเพื่อ
ประเมินผลสู่การพัฒนา
3. พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นมืออาชีพด้านงาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ/นานาชาติ บนพื้นฐานการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
5. ผลิตสื่อนวัตกรรมช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

6. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาวิชา
และบริบทของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบูร
ณาการระหว่างศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ ตาม
เรียนรู้แบบ Active Learning
7. พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้าน
ทักษะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างเสริมบุคลิกภาพที่
ส่งเสริมการแสดงออก เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก
2. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดทําหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง วิทยาลัยช่างศิลป์
5. โครงการจัดทําหลักสูตรทัศนศิลป์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทัศนศิลป์นานาชาติ
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ 74 หลักสูตร
8. โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. สัมมนาวิชาการและนิทรรศการทางดุริยางคศิลป์ไทย
10.สัมมนาวิชาการและนิทรรศการทางนาฏศิลป์ไทย
11. สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์
เชิงคุณภาพ
13. โครงการสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ
14. โครงการสัมมนาคุรุนาฏดุริยางคศิลปินไทยศึกษา
15. โครงการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
16. โครงการจัดทําข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
17. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. จํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง

คน

6,600

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

2. จํานวนผู้สมัคร

คน

4,000

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

3. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินกิจกรรม
แนะแนวตามแผน

ร้อยละ

83

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

จํานวนรายวิชาที่เรียน
สอนแบบ Active
Learning

วิชา

23

- ระดับอุดมศึกษา

วิชา

8

- ระดับอาชีวะศึกษา

วิชา

7

- ระดับพื้นฐาน
การศึกษา

วิชา

8

รองอธิการบดี 1. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
ผศ.โพธิพันธ์ Learning Teacher ในระดับอุดม ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับพื้นฐานการศึกษา
2. โครงการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยการนําการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
Teacher ไปใช้ในระดับอุดม ระดับอาชีวศึกษา
และระดับพื้นฐานการศึกษา
3. โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR
STEMS

2. จํานวน Active
Learning Teacher
- ระดับอุดมศึกษา
- ระดับอาชีวะศึกษา

คน

245

คน
คน

120
25

คน

100

ร้อยละ

70

ชิ้น

25

ชิ้น

12

- ระดับพื้นฐาน
การศึกษา
ผลประเมินการเรียน
การสอน Positive
Learning Experience
3. จํานวนงานวิจัยชั้น
เรียน
- ระดับอุดมศึกษา

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 2 จาก 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร้อยละ

95

3.3 ระดับอาชีวศึกษา

ร้อยละ

95

3.4 ระดับปริญญาตรี

ร้อยละ

95

3.5 ระดับปริญญาโท

ร้อยละ

100

4. อัตราของการจบการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ศึกษา วิจัย เพื่อถอด
เป็นองค์ความรู้ที่
สะท้อนคุณค่าที่เป็น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของงานศิลป์ ที่มุ่งเน้น

1. จํานวนนักวิจัย
2. แผนข้อเสนองานวิจัย
3. ข้อมูลงานวิจัยของ
สถาบัน
4. ข้อมูลแหล่งทุนจาก
ภายนอก
5. แผนพัฒนานักวิจัย

4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ

80

4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร้อยละ

80

4.3 ระดับอาชีวศึกษา

ร้อยละ

75

4.4 ระดับปริญญาตรี

ร้อยละ

90

4.5 ระดับปริญญาโท

ร้อยละ

90

ร้อยละ

87

1. ผลสํารวจภาพลักษณ์ทางด้าน
ผลงานวิจัยวิชาการ ของสถาบันฯ
จากภาคส่วนเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

8. พัฒนาบุคลากรของคณะให้สามารถนําเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนสู่การเป็น Active
Learning Teacher
9. การพัฒนาศักยภาพครูสู่ไทยแลนด์ 4.0
10. ส่งเสริมผู้สอนจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
STEM Ed การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอน
สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ

- ระดับอาชีวะศึกษา

ชิ้น

3

- ระดับพื้นฐาน
การศึกษา
4. จํานวนสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอน
แบบ STAR STEMS

ชิ้น

10

แห่ง

15

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

รายวิชา

3

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

5. จํานวนรายวิชาที่
สอนสอดแทรก/หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ง 18 แห่ง
รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 3
ผศ.โพธิพันธ์ กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาทักษะ
และศักยภาพ
ของนักศึกษา
ด้วยกิจกรรม
นอกหลักสูตร
และระบบงาน
บริการนักศึกษา

1. พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนสิ่ง
อํานวยความสะดวก
2. การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้นักเรียน
นักศึกษา
3. สนับสนุนทุนการศึกษา
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
5. แผนพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทํางานวิจัย สนับสนุน ส่งเสริม
ผศ.โพธิพันธ์ พัฒนานักวิจัยรุ่น ให้เกิดการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และนักวิจัยรุ่นใหม่
ใหม่
กลยุทธ์ที่ 2
เผยแพร่
ผลงานวิจัย
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 3
จัดหาแหล่งทุน
ภายนอกให้ผู้วิจัย
เพื่อผลิตผลงาน
ชิ้นใหม่

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ขีดความสามารถในการ ร้อยละ 81
ของงาน
ให้บริการ (Service
บริการ
Capacity) เช่น
ห้องสมุด, ห้องพยาบาล,
ห้องแนะแนวให้
คําปรึกษา สวัสดิการ
นักศึกษา, ห้อง
คอมพิวเตอร์, ห้อง
ทะเบียน

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
3. .โครงการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม
ตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ประชันเชียร์
4. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษาดีเด่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5. ค่าใช้จ่ายงานบริการห้องพยาบาล
6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

จํานวนนักวิจัยที่ได้รับ
การพัฒนา

คน

5

รองอธิการบดี โครงการอบรมการเขียนโครงการเพื่อเสนอ
ผศ.โพธิพันธ์ ขอรับทุน

1. จํานวนงานวิจัยที่
ได้รับการ Citation/
อ้างอิง

ชิ้น

3

2. จํานวนงานวิจัยที่
จัดทําแล้วเสร็จ

ชิ้น

30

รองอธิการบดี 1. โครงการวิจัยทางการศึกษาด้าน
ผศ.โพธิพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

3. จํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การสื่อสาร เผยแพร่

กลุ่ม

5

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

จํานวนงานวิจัย/งาน
1. แสวงหาและเผยแพร่ข่าวสารแหล่งทุนวิจัยจาก
ภาคเอกชนและจากภาครัฐที่สนับสนุนเพื่อจัดทํางานวิจัย สร้างสรรค์ที่ได้รับทุน
2. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อ จากแหล่งทุนภายนอก
รับทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อจัดทํางานวิจัย

ชิ้น

3

รองอธิการบดี โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อขอรับ
ผศ.โพธิพันธ์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

1. เร่งรัด ส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา และ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดหาทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. สนับสนุนให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบทั้งระดับชาติ และระดับ
นานาชาติเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรภายนอก
3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการความรู้
จากงานวิจัย
4. จัดทําแผนการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 3 จาก 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริการทางวิชาการที่
ช่วยสืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับต่างๆ

1. ข้อมูลการบริการทาง 2. ผลสํารวจภาพลักษณ์ทางด้าน
การบริการวิชาการของสถาบันฯ
วิชาการที่ช่วยสืบสาน
จากภาคส่วนเป้าหมาย
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2. ข้อมูลการบริการทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่สร้างรายได้

ร้อยละ

83

รองอธิการบดี
นายสมชาย /
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้โครงสร้าง
พื้นฐาน และ
เทคโนโลยีสนับสนุน

ระดับ
ผลสํารวจความพึงพอใจของ
1. แผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อ นักศึกษา และบุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้าง
การจัดการเรียนรู้
2. แผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และเทคโนโลยีสนับสนุน
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
พื้นฐานและเทคโนโลยี
3. แผนการใช้อาคารสถานที่

4

รองอธิการบดี
นายวิรัช /
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการฯ

1. วิสัยทัศน์ นโยบาย แผน ผลประเมินระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์พัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการ
2. ข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ข้อมูลงบประมาณ
4. ระดับความสําเร็จใน
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง

4

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

ระดับ

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2
จัดทําหลักสูตร
ระยะสั้นทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์
ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ที่
เป็นหลักสูตร
ภาษาไทยหรือ
หลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม จํานวนหลักสูตรระยะ
จํานวน
ตามความต้องการของชุมชน
สัน้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี หลักสูตร
2. จัดทําหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนาและ
ให้บริการสําหรับ
กลุ่มเป้าหมาย

4

รองอธิการบดี 1. การจัดทําพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ด้าน
ผศ.โพธิพันธ์ นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
2. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์

1. วางแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2. จัดหางบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต WIFI ครอบคลุมทั่วทุก
วิทยาลัย
4. สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยระบบ
สืบค้นทางไกล
5. จัดห้องเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีพร้อมเพรียง

ร้อยละ
1. ร้อยละความสําเร็จ
ความสําเร็
ของการพัฒนา
จ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ตามแผนงาน
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รองอธิการบดี 1. โครงการพัฒนาระบบทะเบียน - วัดผล
ผศ.โพธิพันธ์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาเข้าสู่
ระดับ
มาตรฐานสากล

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากรให้
เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
2. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงาน
อื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ
3. มีการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจต้องครอบคลุมพันธกิจทั้งการจัดการเรียน การสอน
การวิจัย การบริหารจัดการ ด้านการเงินที่สามารถนําไปใช้
ในการดําเนินการประกันคุณภาพได้

1. ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้าสู่
ระดับมาตรฐานสากล

4

รองอธิการบดี 1. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาคุณภาพ
ผศ.โพธิพันธ์ การศึกษาโดยนําผลประกันคุณภาพมาพัฒนา
สําหรับผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงานในสังกัด ปีการศึกษา 2559
และสนองนโยบาย 1 ช่วย 9 ของ สมศ.
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน สํานักงาน
อธิการบดี
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560 ระดับอุดมศึกษา

ระดับ

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 1 จาก 2

แผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ”

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้สําเร็จ
การศึกษาสอดคล้อง
กัลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ไทยแลนด์ 4.0

ข้อมูลสนับสนุน
1. แผนการรับนักเรียน
นักศึกษา
2. ข้อมูลจํานวนนักเรียน/
ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษา
3. ข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีคุณลักษณะพึง
ประสงค์
4. ข้อมูลจํานวนนักเรียน/
บัณฑิตที่จบการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนด
5. ข้อมูลการมีงานทําหรือ
ศึกษาต่อภายใน 12 เดือน
6. การจัดทําแผนการเรียนรู้
ตามกรอบคุณวุฒิ มคอ 3
7. การพัฒนาหลักสูตร ปี
2559
8. ข้อเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงาน หรือองค์กร

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษา
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คน

1,000

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คน

1,050

1.3 ระดับอาชีวศึกษา

คน

240

1.4 ระดับปริญญาตรี

คน

550

1.5 ระดับปริญญาโท

คน

30

2. อัตราของจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา ที่มีคุณลักษณะ
พึงประสงค์
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 ระดับอาชีวศึกษา
2.4 ระดับปริญญาตรี
2.5 ระดับปริญญาโท
3. อัตราการมีงานทําหรือศึกษาต่อ
ภายใน 12 เดือน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ

95

3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ

95

3.3 ระดับอาชีวศึกษา

ร้อยละ

95

3.4 ระดับปริญญาตรี

ร้อยละ

95

3.5 ระดับปริญญาโท

ร้อยละ

100

90
90
90
90
90

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์ /
รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
75
90
90

เป้าหมาย
กลยุทธ์

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 3
ผศ.โพธิพันธ์ กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาทักษะ
และศักยภาพ
ของนักศึกษา
ด้วยกิจกรรม
นอกหลักสูตร
และระบบงาน
บริการนักศึกษา

รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

4. อัตราของการจบการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนด
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.3 ระดับอาชีวศึกษา
4.4 ระดับปริญญาตรี
4.5 ระดับปริญญาโท

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนสิ่ง 1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอก
อํานวยความสะดวก
2. การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้นักเรียน หลักสูตร
นักศึกษา
3. สนับสนุนทุนการศึกษา
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
5. แผนพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา

ร้อยละ
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2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้า
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ระดับ
ค่าเฉลี่ย

4

3. ขีดความสามารถใน ร้อยละ
การให้บริการ (Service ของงาน
Capacity) เช่น
บริการ
ห้องสมุด, ห้องพยาบาล,
ห้องแนะแนวให้
คําปรึกษา สวัสดิการ
นักศึกษา, ห้อง
คอมพิวเตอร์, ห้อง
ทะเบียน
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รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

4. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

4

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์

ระดับ
ค่าเฉลี่ย

กิจกรรม/โครงการ

รองอธิการบดี 1. โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของคณะ
ผศ.เฉลิมศักดิ์ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
3. .โครงการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม
ตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ประชันเชียร์
4. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษาดีเด่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดี 5. ค่าใช้จ่ายงานบริการห้องพยาบาล
ผศ.เฉลิมศักดิ์ 6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 2 จาก 2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสถาบันฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาบุคลากร และ
เครือข่ายฯ

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

1. แผนการประชาสัมพันธ์ 1. ผลสํารวจภาพลักษณ์ของ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สถาบันฯ จากภาคส่วนเป้าหมาย
สถาบันฯ
2. ข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียของผู้รับบริการของ
สถาบัน
3. ข้อมูลสํารวจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสถาบันฯ
4. ข้อมูลช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
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จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
1. นโยบายและ
สถาบันฯ
แผนพัฒนาบุคลากรและ
เครือข่าย
2. ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. การปฏิบัติงาน ภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย การ
ลาศึกษาต่อ
5. การได้รับฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การได้รับทุนการศึกษา
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
7. การได้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา
อื่นหรือหน่วยงานองค์กร
ภายนอกโดยตรง
ไ้ั
ั

จํานวน

16

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี
นายวิรัช

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์/
รองอธิการบดี
นายสมชาย

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

กลยุทธ์ที่ 2
สร้างตัวแทน
ภาพลักษณ์
สถาบันฯ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันในเวทีในระดับต่างๆเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบันฯ
2. ส่งเสริมศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในสังคม เป็นตัวแทน
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ

1. มีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือด้าน
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาเครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายฯ
ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ กับ
สถาบัน / องค์กร
/ หน่วยงาน /
ศิษย์เก่า

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ
2. โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ
3. โครงการสํารวจการรับข้อมูลข่าวสารโดย
บุคคลภายนอก

1. จํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่รู้จัก
ตัวแทนภาพลักษณ์
สถาบันฯ

จํานวนคน 7,200

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
นายวิรัช

2. จํานวนตัวแทน
ภาพลักษณ์สถาบันฯ

จํานวนคน

4

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
นายวิรัช

16

รองอธิการบดี 1. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผศ.เฉลิมศักดิ์ / คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
รองอธิการบดี ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายสมชาย

1. จํานวนเครือข่าย
จํานวน
ความร่วมมือกับสถาบันฯ

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 1 จาก 1

แผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ”

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการฯ

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

1. วิสัยทัศน์ นโยบาย แผน 3. ต้นทุนในการบริหารจัดการของ
สถาบันฯ ลดลง
ยุทธศาสตร์พัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการ
2. ข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ข้อมูลงบประมาณ
4. ระดับความสําเร็จใน
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

ร้อยละ

10

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 3
นายวิรัช เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ และการ
กํากับขับเคลื่อน
สถานศึกษา

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

1. พัฒนา กระบวนการสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ 1. ต้นทุนในการ
ตัดสินใจเป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับ หน่วยงาน บริหารจัดการของ
สถาบันฯ ลดลง
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
2. สร้างระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับสภาพองค์กรโดยสามารถควบคุมปัจจัย และ
กระบวนการดําเนินงานเพื่อลดความเสียหายในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ร้อยละ

10

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ

รองอธิการบดี 1. โครงการสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
นายวิรัช พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี

พ.ศ. 2560
2. โครงการสัมมนาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
พ.ศ. 2560
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปี พ.ศ. 2560
4. โครงการสัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาสํานักงานอธิการบดี ประจําปี พ.ศ. 2560
5. โครงการสัมมนาการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาสํานักงานอธิการบดี ประจําปี
พ.ศ. 2560
่
8. โครงการพัฒนาจัดทํามาตรฐานกระบวนงาน
ของกองกลาง
9. โครงการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
การศึกษา 2559 (เงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ 300,000 บาท)
10. โครงการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
11. โครงการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (สัญจร)
12. โครงการประชุมสภาวิชาการ
13. โครงการประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากร
14. ติดตามประสิทธิผลของตัวบ่งชีตามแผนกลยุทธ์
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (ไม่ใช้งบประมาณ)

หมาย
เหตุ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 14
รองอธิการบดี
นางวาสนา

หน้าที่ 1 จาก 3

แผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและนําสถาบันฯ สู่นานาชาติ”

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสรรค์ ต่อยอด
งานศิลป์ เพื่อเป็น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของท้องถิ่น รวมทั้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ
ทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริการทางวิชาการที่
ช่วยสืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับต่างๆ

ข้อมูลสนับสนุน
1. จํานวนสร้างสรรค์
ต่อยอดงานศิลป์
2. ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
3. ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ในท้องถิ่น
4. ข้อมูลแผนงาน
สร้างสรรค์ ต่อยอด
งานศิลป์

1. ข้อมูลการบริการ
ทางวิชาการที่ช่วยสืบ
สานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
2. ข้อมูลการบริการ
ทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้าง
รายได้

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

1. ผลงานสร้างสรรค์ต่อยอด
งานศิลป์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ

ชิ้น

84

2. จํานวนผลิตภัณฑ์บริการ
ทางวัฒนธรรมที่สามารถ
ให้บริการได้

ชิ้นงาน

18

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม งานสร้างสรรค์
นายสมชาย กระตุน้ ส่งเสริมให้มีการ ด้านศิลปนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์รวมทั้งเป็น
สร้างสรรค์ ต่อยอดงาน ผลิตภัณฑ์ บริการทางวัฒนธรรม
ศิลป์ และเป็นผลิตภัณฑ์
รองอธิการบดี ทางวัฒนธรรมโดยการจัด
นายสมชาย กิจกรรมและจัด
งบประมาณสนับสนุน
1. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในเวที
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ระดับชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ในเวที 2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและยกย่องเชิด
ชูเกียรติผลงานที่ได้รับ
รางวัล

1. จํานวนงานวิชาการที่
เผยแพร่ได้

ชิ้นงาน

18

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 1
จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
นายสมชาย ส่งเสริม สนับสนุนให้มี หรือนานาชาติ
การบริการวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ

2. ผลสํารวจภาพลักษณ์
ทางด้านการบริการวิชาการ
ของสถาบันฯ จากภาคส่วน
เป้าหมาย

ร้อยละ

83

รองอธิการบดี
นายสมชาย /
รองอธิการบดี
ผศ.โพธิพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ

1. จํานวนชิ้นงานศิลป์
สร้างสรรค์ ต่อยอดงาน
ศิลป์ใหม่

ชิ้น

84

รองอธิการบดี 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
นายสมชาย เพือ่ เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขัน
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
รองอธิการบดี การพัฒนาผลงาน
นายสมชาย สร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นด้านศิลปวัฒนธรรม

2. จํานวนผลิตภัณฑ์
บริการทางวัฒนธรรมที่
สามารถให้บริการได้

ชิ้นงาน

18

1. จํานวนกลุ่ม
เป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมประกวด/
กระตุ้นส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ ต่อยอดงาน
ศิลป์

คน

700

รองอธิการบดี 1. โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและ
นายสมชาย เยาวชนแห่งชาติ
2. ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ

2. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรม
ประกวด/กระตุ้น
ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ต่อยอดงานศิลป์

ร้อยละ

87

รองอธิการบดี
นายสมชาย

จํานวนงานบริการ
โครงการ
วิชาการที่ดําเนินการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ

18

รองอธิการบดี 1. โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการด้าน
นายสมชาย ศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเชียน
3. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และนําความเป็นไทยสู่สากล
4. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 2 จาก 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์
ของสถาบันฯ

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

1. แผนการ
ผลสํารวจภาพลักษณ์ของ
ประชาสัมพันธ์
สถาบันฯ จากภาคส่วน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ เป้าหมาย
ของสถาบันฯ
2. ข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียของผู้รับบริการ
ของสถาบัน
3. ข้อมูลสํารวจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถาบันฯ
4. ข้อมูลช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

ร้อยละ

83

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

รองอธิการบดี กลยุทธ์ที่ 1
นายวิรัช สร้างช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

1. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มีศักยภาพในการสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์ได้
3. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เช่นการจัดบริการวิชาการ การแนะแนวการศึกษา เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 2
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
สร้างตัวแทนภาพลักษณ์ กิจกรรมการประกวดแข่งขันในเวทีในระดับต่างๆเพื่อสร้าง
สถาบันฯ
ชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบันฯ
2. ส่งเสริมศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในสังคม เป็นตัวแทน
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ

1. อัตราการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันฯ

ร้อยละ

83

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

รองอธิการบดี 1. โครงการจัดทําแผนแม่บท ประชาสัมพันธ์
นายวิรัช ของสถาบันฯ
2. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันฯ

2. จํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง
กิจกรรม หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์

จํานวนคน 7,200

รองอธิการบดี
นายวิรัช

3. จํานวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ใหม่

จํานวน
ช่องทาง

รองอธิการบดี
นายวิรัช

1. จํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่รู้จัก
ตัวแทนภาพลักษณ์
สถาบันฯ

จํานวนคน 7,200

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
นายวิรัช

2. จํานวนตัวแทน
ภาพลักษณ์สถาบันฯ

จํานวนคน

รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์ /
รองอธิการบดี
นายวิรัช
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4

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ
2. โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ
3. โครงการสํารวจการรับข้อมูลข่าวสารโดย
บุคคลภายนอก

หมาย
เหตุ

หน้าที่ 3 จาก 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาบุคลากร และ
เครือข่ายฯ

ข้อมูลสนับสนุน

ตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์

5. จํานวนเครือข่ายความ
1. นโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรและ ร่วมมือกับสถาบันฯ
เครือข่าย
2. ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. การปฏิบัติงาน
ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย การลาศึกษา
ต่อ
5. การได้รับฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การได้รับ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก
7. การได้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนกับ
ึ
่ื ื

เป้าหมาย
หน่วย
นับ

จํานวน

จํานวน

16

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
รองอธิการบดี
ผศ.เฉลิมศักดิ์/
รองอธิการบดี
นายสมชาย

เป้าหมาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แนวทาง

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ จํานวน

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านต่างๆ กับ
สถาบัน / องค์กร /
หน่วยงาน / ศิษย์เก่า

1. มีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายฯ

1. จํานวนเครือข่าย
จํานวน
ความร่วมมือกับสถาบันฯ

16

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการ

รองอธิการบดี 1. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผศ.เฉลิมศักดิ์ / คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
รองอธิการบดี ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายสมชาย

หมาย
เหตุ

